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െകാട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി

െകാല്ല വർഷം 1030 മീനം 23-നു
(ക്രി. വ. 1855 മാർച്ച് 23) േകാട്ടയ�
ത്ത് വാസുേദവനുണ്ണിയുെട രണ്ടാ�
മെത്ത പുത്രനായി ജനിച്ചു. യഥാർ�
ത്ഥ േപര് വാസുേദവൻ. അച്ഛെന്റ
േപരും ഇതുതെന്നയായിരുന്നതി�
നാൽ ആദ്യം തങ്കു എന്നും പിന്നീട്
തങ്കു മാറി ‘ശങ്കു’ എന്നും വിളിേപ്പരു
വന്നു. ജാതിേപ്പരായ ഉണ്ണി േചർ�

ത്ത് പിൽക്കാലത്ത് ശങ്കുണ്ണി എന്നു പ്രസിദ്ധനായി.
പത്തുവയസ്സുവെര ആശാന്മാരുെട വീടുകളിൽ െചന്നു
പഠിച്ചു (സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല). പതിേനഴാ�
മെത്ത വയസ്സിൽ മണർകാട്ട് ശങ്കരവാര്യരിൽ നിന്നും
‘സിദ്ധരൂപം’പഠിച്ചു. പിന്നീട് വയസ്കര ആര്യൻ നാരാ�
യണം മൂസ്സതിൽനിന്ന് രഘുവംശം, മാഘം, ൈനഷധം
തുടങ്ങിയ കാവ്യങ്ങളും സഹസ്രേയാഗം, ഗുണപാഠം,
ചികിത്സാക്രമം, അഷ്ടാംഗഹൃദയം തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യ�
ൈവദ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും പഠിച്ചു. 1881-ൽ ഗൃഹഭരണം
ഏെറ്റടുേക്കണ്ടി വന്നേതാെട ഗുരുവിെന വിട്ട് പഠനം
സ്വയം തുടർന്നു.

കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാെന്റ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങി�
യാണ് 36-മെത്ത വയസ്സിൽ (1891) സുഭദ്രാഹരണം
മണിപ്രവാളം എഴുതിയത്. പിന്നീട് േകശവദാസചരി�
തം രചിച്ചതും തമ്പുരാെന്റ നിർബന്ധത്താലായിരുന്നു.
1881 മുതൽ പന്ത്രണ്ടു വർഷേത്താളം ശങ്കുണ്ണി വിേദശീ�
യരായ ബ്രിട്ടീഷ് ഉേദ്യാഗസ്ഥേരയും മറ്റും മലയാളം പഠി�
പ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. 1893-ൽ മാർ ദിവാന്നാേസ്യാസ്
െസമിനാരി ൈഹസ്കൂളിെല ആദ്യ മലയാളം മുൻഷിയാ�
യി േജാലിയിൽ പ്രേവശിക്കുന്നതുവെര ഇതായിരുന്നു
അേദ്ദഹത്തിെന്റ പ്രധാന വരുമാനമാർഗ്ഗം. അതിനിെട
അേദ്ദഹം തെന്റ വിവിധങ്ങളായ സാഹിതീസപര്യയ്ക്കു തു�
ടക്കം കുറിച്ചു. െകാടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ,
കവി േകരള വർമ്മ വലിയേകായിത്തമ്പുരാൻ തുടങ്ങിയ
പ്രമുഖരുമായി അക്കാലത്ത് ഏെറ ഇടപഴകി. ആയിെട
കണ്ടത്തിൽ വറുഗീസ് മാപ്പിള േകാട്ടയത്തു തുടങ്ങിെവ�
ച്ച മലയാള മേനാരമയിലും (1888) ഭാഷാേപാഷിണി�
സഭയിലും (1892) സഹകരിച്ചു. െകാ. വ. 1073 (1898)
മുതൽ ഐതിഹ്യമാലയുെട രചന തുടങ്ങി. വറുഗീസ് മാ�
പ്പിളയുെട േപ്രരണ മൂലം മേനാരമയിലും ഭാഷാേപാഷി�
ണിയിലും ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു
ഐതിഹ്യമാല തുടങ്ങിെവച്ചെതങ്കിലും പിന്നീട് ഏതാ�
ണ്ട് ശങ്കുണ്ണിയുെട മരണം വെര രചന തുടർന്നു േപാന്ന
ഒരു പുസ്തകപരമ്പരയായി ഐതിഹ്യമാല മാറി.

തിരുവിതാംകൂർ, െകാച്ചി, ബ്രിട്ടീഷ് മലബാർ എന്നീ രാ�
ജസദസ്സുകളിൽ നിന്നും എണ്ണമറ്റ സ്ഥാനങ്ങളും സമ്�
മാ നങ്ങളും അേദ്ദഹെത്ത േതടി എത്തി. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ
1904-ൽ െകാച്ചി രാജാവ് സമ്മാനിച്ച ‘കവിതിലകം’
എന്ന സ്ഥാനവും സ്വർണ്ണെമഡലും എടുത്തുപറേയണ്ട�
താണ്.

മലയാളസാഹിത്യേസാപാനത്തിെന്റ ഉത്തുംഗ ശീർഷ�
ങ്ങളിേലക്ക് സ്വപ്രയത്നം ഒന്നുെകാണ്ടു മാത്രം അടിെവ�
ച്ചു കയറിയ ആ സ്ഥിേരാത്സാഹി 1937 ജൂൈല 22-നു
(1112 കർക്കടകം 7-ന് ) ഇഹേലാകവാസം െവടിഞ്ഞു.

െകാ. വ. 1048-ൽ ശങ്കുണ്ണിയുെട മാതാവു മരിച്ചു. െകാ. വ.
1056-ൽ കഴിച്ച ആദ്യവിവാഹത്തിെല ഭാര്യ ഒരു വർഷ�
ത്തിനുള്ളിൽ മരണമടഞ്ഞു. പിന്നീട് 1062-ൽ പുനർവി�
വാഹം െചയ്തു. സന്താനലബ്ധിയില്ലാഞ്ഞ് 1081-ൽ മൂന്നാ�
മെതാരിക്കൽ കൂടി അേദ്ദഹം വിവാഹം െചയ്തു. രണ്ടാം
ഭാര്യ 1083-ൽ മരിച്ചു. അനപത്യതാവിമുക്തിയ്ക്കു േവണ്ടി
1090-ൽ ഏവൂർ പനേവലി കൃഷ്ണശർമ്മയുെട രണ്ടാമ�
െത്ത പുത്രൻ വാസുേദവൻ ഉണ്ണിെയ ദെത്തടുത്തു വളർ�
ത്തി.

ശങ്കുണ്ണിയുെട മൂന്നാമെത്ത പത്നി ക്രി. വ. 1973 െഫബ്രു�
വരി 23-നും ദത്തുപുത്രൻ വാസുേദവനുണ്ണി 1973 ഡിസം�
ബർ 3-നും നിര്യാതരായി. വാസുേദവനുണ്ണിയുെട ഏക�
പുത്രൻ നാരായണനൻ ഉണ്ണി പിന്നീട് കുടുംബത്തിെന്റ
കാരണവരായി തുടർന്നു.

മണിപ്രവാള കൃതികൾ, നാടകങ്ങൾ, പരിഭാഷകൾ,
കല്പിതകഥകൾ, ആട്ടക്കഥകൾ, കിളിപ്പാട്ട്, ൈകെകാ�
ട്ടിപ്പാട്ട്, തുള്ളൽപ്പാട്ട്, വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഗദ്യപ്രബന്ധങ്ങൾ
എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി അറുപത് കൃതികൾ അേദ്ദഹം
രചിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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ൈവദ്യന്മാർക്കു പ്രധാനമായി േവണ്ടതു ഗുരുത്വവും ൈക�
പ്പുണ്യവുമാെണന്നു പ്രസിദ്ധവും സർവ്വസമ്മതവുമാണ�
േല്ലാ. ൈവദ്യന്മാർ നല്ലേപാെല ശാസ്ത്രൈനപുണ്യവും ബു�
ദ്ധിയും യുക്തിയുമുള്ളവരായിരുന്നാലും ഗുരുത്വവും ൈക�
പ്പുണ്യവുമിെല്ലങ്കിൽ അവരുെട ചികിത്സ ഫലിക്കയിെല്ല�
ന്നുള്ളതു തീർച്ചയാണു്. ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും യുക്തിയും
ബുദ്ധിയുമില്ലാത്തവർക്കു ഗുരുത്വവും ൈകപ്പുണ്യവും മാത്ര�
മുണ്ടായിരുന്നതുെകാണ്ടു് മതിയാകുന്നതെല്ലങ്കിലും ഗുരു�
ത്വവും ൈകപ്പുണ്യവുമുള്ളവർക്കു ശാസ്ത്രപരിചയവും മറ്റും
കുറച്ചു കുറവായിരുന്നാലും അബദ്ധെമാന്നും വരുന്നതല്ല.
ഗുരുത്വവും ൈകപ്പുണ്യവുമുള്ളവർക്കു ശാസ്ത്രജ്ഞാനവും
യുക്തിയും ബുദ്ധിയും കൂടിയുണ്ടായിരുന്നാൽ പിന്നെത്ത�
ക്കഥ പറയാനുമില്ലേല്ലാ. അഷ്ടൈവദ്യന്മാരിൽ അദ്വി�
തീയന്മാെരന്നു പേണ്ടയ്ക്കുപേണ്ട പ്രസിദ്ധന്മാരായിരുന്ന
വയക്കെര മൂസ്സന്മാർക്കു േമൽപറഞ്ഞവെയല്ലാം പൂർ�
ണ്ണമായിട്ടുള്ളതിനാലാണു് അവർ സർേവാത്കർ േഷണ
വർത്തിക്കുന്നതു്. ഇതിനു ദൃഷ്ടാന്തമായി കഴിഞ്ഞുേപായ
ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സു് അവർകളുെട അച്ഛനായ
അച്ഛൻ മൂസ്സു് അവർകളുെട ചില അത്ഭുതകർമ്മങ്ങെള
താെഴ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. േകവലം േകട്ടുേകൾവിെയമാ�
ത്രം അടിസ്ഥാനെപ്പടുത്തിെയഴുതുന്ന ഈവക ഐതി�
ഹ്യങ്ങളുെട വാസ്തവത്വെത്തപ്പറ്റി അധികം ആേലാചിക്ക�
ണെമന്നില്ല. “മഹാന്മാർെക്കന്തു ദു ഷ്കരം?” എന്നു മാത്രം
വിചാരിച്ചാൽ മതി.

1. ഒരാൾക്കു മലവും മൂത്രവും േപാകാെത വയറു വല്ലാെത
അടച്ചു വീർത്തു േവദന സഹിക്കവയ്യാെതയായിത്തീർ�
ന്നു. േവദനയുെട ശക്തി െകാണ്ടു കിടക്കാനും ഇരി�
ക്കാനും ഉണ്ണാനുമുറങ്ങാനും എന്നുേവണ്ട, യാെതാന്നും
വയ്യാെതയായി േരാഗി ഉറെക്ക നിലവിളിച്ചുെകാണ്ടു കി�
ടന്നുരുണ്ടു തുടങ്ങി. പല ൈവദ്യന്മാർ വന്നു കാണുകയും
പല പ്രേയാഗങ്ങൾ െചയ്തുേനാക്കുകയുെമാെക്ക െചയ്തി�
ട്ടും ഒരു ഫലവുമുണ്ടായില്ല. മരിച്ചുേപാകുെമന്നുതെന്ന
േരാഗിയും ൈവദ്യന്മാരും േശ ഷമുള്ളവരും എല്ലാം തീർ�
ച്ചെപ്പടുത്തി. എങ്കിലും വയക്കെര അച്ഛൻ മൂസ്സിെന്റ അടു�
ക്കൽക്കൂടി ഒന്നു േപായി പറഞ്ഞുേനാക്കാം എന്നു വി�
ചാരിച്ചു േരാഗിയുെട അനന്തിരവൻ വയക്കെര എത്തി.
അതു ദീനം തുടങ്ങിയതിെന്റ പിേറ്റദിവസം രാവിെലയാ�
യിരുന്നു. അേപ്പാൾ അച്ഛൻ മൂസ്സു് വാലിയക്കാർ കറി�
ക്കു നുറുക്കുന്നിടത്തു െചന്നു് അവേരാടു് എേന്താ പറഞ്ഞു�
െകാണ്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഈ െചന്നയാൾ അവി�
െടെച്ചന്നു കണ്ടു ദീനത്തിെന്റ വിവരെമല്ലാം അറിയിച്ചു.
ഉടെന അച്ഛൻ മൂസ്സു് അവിെടക്കിടന്നിരുന്ന മത്തങ്ങായു�
െട ഒരു െഞട്ടി (െഞടുപ്പു് ) എടുത്തു െകാടുത്തിട്ടു് “ഇതു�
െകാണ്ടുേപായി കാഞ്ഞെവള്ളത്തിൽ അരച്ചു കലക്കി�
െക്കാടുത്താൽ മതി” എന്നു പറഞ്ഞു. അയാൾ അതു്
ഭക്തിേയാടുകൂടി വാങ്ങിെക്കാണ്ടുേപായി, അവിടുന്നു പറ�
ഞ്ഞതുേപാെല അതിൽ പകുതിെയടുത്തു കാഞ്ഞെവള്ള�
ത്തിൽ അരച്ചുകലക്കി േരാഗിക്കു െകാടുത്തു. അതു കുടിച്ചു
മാത്രേനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മലവും മൂത്രവും ഒഴിക്കുകയും
സകലേവദനകളും മാറി േരാഗിക്കു നല്ല സുഖമാകുകയും
െചയ്തു. എങ്കിലും മലവും മൂത്രവും േപായിത്തൂടങ്ങീട്ടു മൂത്ര�
േപാക്കു നിന്നു. വയറിളകി പിെന്നയും െപാെയ്ക്കാണ്ടുത�
െന്നയിരുന്നു. അതും ക്രേമണ നിേന്നാളുെമന്നു വിചാരിച്ചു
അന്നെത്ത അങ്ങെന കഴിഞ്ഞു. പിേറ്റദിവസമായേപ്പാ�
േഴക്കും വയറ്റിൽനിന്നു േപാക്കു കുറച്ചുകൂടി അധികമായി.
അേപ്പാേഴക്കും േരാഗിക്കു ക്ഷീണവും പാരവശ്യവും കല�
ശലായി. ഉടെന േരാഗിയുെട അനന്തിരവൻ ഓടി പി�
െന്നയും അച്ഛൻ മൂസ്സിെന്റ അടുക്കെലത്തി വിവരം അറി�
യിച്ചു. അേപ്പാൾ അച്ഛൻ മൂസ്സു് “ആ തന്നയച്ച മരുന്നു
മുഴുവനും അരച്ചു കലക്കിെക്കാടുത്തുേവാ?” എന്നു േചാ�
ദിച്ചു. “ഇല്ല. പകുതിേയ െകാടുത്തുള്ളു. േശ ഷം ഇരിക്കു�
ന്നുണ്ടു്” എന്നു് ഈ െചന്നയാൾ അറിയിച്ചു. “എന്നാൽ
േശ ഷമുള്ളതുകൂടി അരച്ചുകലക്കിെക്കാടുേത്തക്കു. സുഖ�
മാവും” എന്നു് അച്ഛൻ മൂസ്സു് പറഞ്ഞു. ഉടെന അയാൾ
െചന്നു മത്തങ്ങയുെട െഞട്ടി േശ ഷമുണ്ടായിരുന്നതുകൂടി
കാഞ്ഞെവള്ളത്തിൽ അരച്ചുകലക്കിെക്കാടുത്തു. അതു
കുടിച്ചേതാടുകൂടിത്തെന്ന വയറ്റിൽനിന്നു േപാക്കു നിന്നു.
ക്രേമണ മലമൂത്രങ്ങൾ പതിവുേപാെല േപായിത്തുടങ്ങു�
കയും ക്രേമണ േരാഗിയുെട ക്ഷീണം മാറി സുഖമാവുക�
യും െചയ്തു.

2. േദഹത്തിെന്റ സ്ഥൗല്യം നിമിത്തം ഇരിക്കാനും നിൽ�
ക്കാനും നടക്കാനും കിടക്കാനും നിവൃത്തിയില്ലാതായി�
ത്തീർന്ന ഒരു മാപ്പിള ഒരിക്കൽ അച്ഛൻ മൂസ്സവർകളുെട
അടുക്കൽ വരികയുണ്ടായി. അയാൾക്കു ശരീരം ക്രമത്തി�
ലധികം തടിച്ചു േപായതുെകാണ്ടുള്ള അസ്വാധീനമല്ലാ�
െത േവെറ യാെതാരു സുഖേക്കടുമില്ല. സാമാന്യത്തി�
ലധികം തടിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടു പിെന്നയും ദിവസംപ്രതിെയ�
ന്നേപാെല സ്ഥൗല്യം വർദ്ധിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നതിനാൽ
അയാൾ പല ൈവദ്യന്മാെര കാണുകയും പല ചികി�
ത്സ െചയ്തിട്ടും ഒരു ഫലവും കാണാഞ്ഞതിനാലുമാണു്
ഒടുക്കം വയക്കെര വന്നതു്. “കാർശ്യേമവ വരം സ്ഥൗ�
ല്യാന്ന ഹി സ്ഥൂലസ്യ േഭ ഷജം” എന്നുള്ളതിൽ ൈവദ്യ�
ന്മാരുെട ചികിത്സകൾ ഫലിക്കാത്തതിനാൽ അത്ഭുത�
െപ്പടാനുമില്ല.
അച്ഛൻ മൂസ്സവർകൾ വിവരെമല്ലാം േകട്ടതിെന്റ േശ ഷം
േരാഗിയുെട ആപാദചൂഡം ഒന്നു രണ്ടു പ്രാവശ്യം സൂക്ഷി�
ച്ചുേനാക്കിയിട്ടു് “നിനക്കിേപ്പാൾ ചികിത്സെയാന്നും െച�
യ്യണെമന്നില്ല. മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം നീ മരിച്ചു േപാ�
കും. മരണ ലക്ഷണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടു കാണുന്നുണ്ടു്.
ഈശ്വര കാരുണ്യംെകാണ്ടു് ആയുസ്സിെന്റ ബലംെകാ�
ണ്ടു ഒരുേവള മരിക്കാെതയിരിക്കുകയാെണങ്കിൽ ഒരു
മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടു് ഇവിെട വന്നാൽ വല്ലതും ചികിത്സ
നിശ്ചയിക്കാം. അല്ലാെത ഇേപ്പാെളാന്നും നിശ്ചയിക്കാ�
നില്ല” എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ തെന്ന മാപ്പി�
ളയുെട മനസ്സിൽ വല്ലാെത ഒരു വ്യസനവും ആധിയു�
മുണ്ടായി. െപെട്ടന്നു് അയാൾ മൂർച്ഛിച്ചുവീണു. വയക്ക�
െര അച്ഛൻ മൂസ്സവർകൾ പറഞ്ഞാൽ പിെന്ന അതിനു
കടുകിടയ്ക്കു വ്യത്യാസം വരികയിെല്ലന്നുള്ളതു പ്രസിദ്ധവും
എല്ലാവർക്കും അനുഭവസിദ്ധവുമാണു്. അങ്ങെനയിരി�
ക്കുന്ന അവിടുന്നു് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞാൽ ആർക്കാണു്
വ്യസനമുണ്ടാകാത്തതു്? മരണഭയെമന്നതു് എല്ലാവർ�
ക്കുമുള്ളതാണേല്ലാ.
മൂേന്നമുക്കാൽ നാഴിക കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ മാപ്പിളയ്ക്കു േബാ�
ധം വീണു. ഉടെന കൂെടയുണ്ടായിരുന്നവരിൽ അഞ്ചാറു
േപരുകൂടി ഒരുവിധെമടുത്തു േതാണിയിലാക്കി െകാണ്ടു�
േപാവുകയും െചയ്തു. വീട്ടിൽ എത്തിയതിെന്റ േശ ഷം
മാപ്പിളയ്ക്കു കഞ്ഞിക്കും േചാറിനും ഒന്നിനും രുചിയുമില്ല.
ഉറക്കവുമില്ല. ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരുത്സാഹവും മനസ്സു�
മിെല്ലന്നുള്ള സ്ഥിതിയിലായിത്തീർന്നു. ഭാര്യയും പുത്ര�
ന്മാരും വളെര നിർബന്ധിച്ചാൽ കുറച്ചു കഞ്ഞി കുടിക്കും.
അല്ലാെത അയാളുെട മനസ്സാെല സ്നനാശനാദികൾ
ഒന്നും തെന്നയില്ലാതായിത്തീർന്നു. ക്രേമണ േദഹം ചട�
ച്ചു തുടങ്ങുകയും െചയ്തു. എന്തിനു വളെരപ്പറയുന്നു? ഒരു
കുട്ടിയാനെയേപ്പാെലയിരുന്ന ആ കൂറ്റൻ ഒരു മാസം
കഴിഞ്ഞേപ്പാേഴക്കും കൃശശരീരനായ ഒരു മനു ഷ്യെന്റ
ആകൃതിയായിത്തീർന്നു. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ
ഇനി ഇേപ്പാൾ മരിച്ചുേപാവുകില്ലായിരിക്കുെമന്നുള്ള ഒരു
വിചാരവും മാപ്പിളയുെട മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങി.
ക്ഷീണം നല്ലേപാെലയുെണ്ടങ്കിലും അയാൾക്കു് എണീറ്റു
നടക്കുന്നതിനും മറ്റും യാെതാരസ്വാധീനവും ഇല്ലാെത�
യാവുകയും െചയ്തു. എങ്കിലും “ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടു
മരിച്ചിെല്ലങ്കിൽ പിെന്നയും െചല്ലണെമന്നാണേല്ലാ വയ�
ക്കെരത്തിരുേമനി കൽപിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതിനാൽ
ഒന്നുകൂടി േപാകണം” എന്നു നിശ്ചയിച്ചു് അയാൾ പരി�
വാരസേമതം വീണ്ടും അച്ഛൻ മൂസ്സു് അവർകളുെട അടുക്ക�
െലത്തി വിവരെമല്ലാം അറിയിച്ചു. അേപ്പാൾ അവിടുന്നു്
“നീ ഇനി ഇേപ്പാെഴങ്ങും മരിച്ചു േപാവുകയില്ല. ഞാനന്നു്
അങ്ങെന പറഞ്ഞതു് മരിച്ചു േപാകുെമന്നു വിചാരിച്ചിട്ടുമ�
ല്ല. ചടച്ച വരുെട േദഹം തടിക്കാനല്ലാെത തടിച്ച വരുെട
േദഹം ചടയ്ക്കാൻ ചികിത്സെയാന്നുമില്ല. പിെന്ന േദഹം
ചടപ്പിക്കുന്നതിനു മേനാവിചാരം തെന്നയാണു് ചികി�
ത്സ. മരണഭയം നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്നതിലധികം പ്രബ�
ലമായ മേനാവിചാരമുണ്ടാകാൻ തരമില്ലേല്ലാ. അതി�
നാൽ അന്നു് അങ്ങെന പറഞ്ഞതു് ഒരു ചികിത്സയാ�
െണന്നു് വിചാരിച്ചാൽ മതി. ആ ചികിത്സ ഫലിക്കുകയും
െചയ്തുവേല്ലാ. ഇേപ്പാൾ േദഹത്തിെന്റ സ്വാധീനക്കുറ�
െവാെക്ക മാറിയിേല്ല? േവെറ ദീനെമാന്നുമില്ലാത്തതി�
നാൽ ഇനി ചികിത്സെയാന്നും േവണെമന്നില്ല. ഇനി�
യും പണ്ടെത്തേപ്പാെല േദഹം തടിക്കാെത സൂക്ഷിക്കുക
മാത്രം െചയ്താൽ മതി. അതിനു പതിവായി േദഹം വി�
യർക്കത്തക്കവണ്ണം വല്ലതും അദ്ധ്വാനം െചയ്തുെകാണ്ടി�
രുന്നാൽ മതിതാനും. സന്തതിയും സമ്പത്തും ധാരാളമു�
ണ്ടായിരിക്കുക; മേനാവിചാരത്തിനു കാരണെമാന്നുമി�
ല്ലാെതയിരിക്കുക; സുഖമായി യേഥഷ്ടം ഭക്ഷണവും കഴി�
ച്ചു് അദ്ധ്വാനെമാന്നും െചയ്യാെത സ്വസ്ഥമായിരിക്കുക –
ഇെതാെക്കെക്കാണ്ടാണു് േദഹം ക്രമത്തിലധികം തടി�
ക്കുന്നതു്. ശക്തിക്കു തക്കവണ്ണം വ്യായാമം മനു ഷ്യർക്കു്
അത്യാവശ്യമാണു്. അതു പതിവായി െചയ്തുെകാണ്ടാൽ
സുഖമായിരിക്കാം. അതിനാൽ ഇനി പതിവായി അങ്ങ�
െന െചയ്തുെകാണ്ടിരുന്നാൽ മതി” എന്നു പറഞ്ഞു. ഇതു
േകട്ടു മാപ്പിള വളെര സേന്താ ഷിച്ചു േപാവുകയും പതിവാ�
യി വ്യായാമം െചയ്തുെകാണ്ടു് ആജീവനാന്തം സുഖമായി
ഇരിക്കുകയും െചയ്തു.

3. ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ത്രീയ്ക്കു പ്രസവേവദന ആരംഭിച്ചതിെന്റ
േശ ഷം നാലഞ്ചുദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രസവിച്ചില്ല.
അഞ്ചാം ദിവസം പ്രജയുെട ഒരു കയ്യിെന്റ അറ്റം പുറ�
ത്തു കാണായി. സാധാര ണ പ്രസവത്തിങ്കൽ ശിരസ്സാ�
ണേലാ ആദ്യം കാണെപ്പടുന്നതു്. അങ്ങെനയലാെത
ആദ്യം കയ്പുറേത്തക്കു വന്നു കണ്ടതിനാൽ വയറ്റാട്ടികൾ�
ക്കും മറ്റും വളെര പരിഭ്രമവും വ്യസനവുമുണ്ടായി. അക്കാ�
ലത്തു സൂതികർമിണികളും അപ്പാത്തിക്കിരിമാരും മറ്റും
ഈ ദിക്കുകളിൽ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഇങ്ങെനയുള്ള
സംഗതികളിൽ നാട്ടുകാർക്കു നാട്ടുൈവദ്യന്മാരല്ലാെത
ഒരു ശരണവുമില്ലായിരുന്നേല്ലാ. അതിനാൽ സ്ത്രീയു�
െട ഉടമസ്ഥന്മാർ ഓടി വയക്കെര എത്തി, വിവരം
അച്ഛൻ മൂസ്സവർകളുെട അടുക്കൾ അറിയിച്ചു. അച്ഛൻ
മൂസ്സവർകൾ കുറച്ചാേലാചിച്ചിട്ടു് “ഒരു ഇരുമ്പാണിേയാ
പിശ്ശാങ്കത്തിേയാ വല്ലതും തീയത്തു കാണിച്ചു് നല്ലേപാ�
െല പഴുപ്പിച്ചു് ആ കുട്ടിയുെട കയ്യിേന്മൽ വച്ചാൽ മതി”
എന്നു പറഞ്ഞു. സ്ത്രീയുെട ഉടമസ്ഥന്മാർക്കു് അങ്ങെന
െചയ്യാൻ നല്ല മനസ്സില്ലായിരുന്നു. എങ്കിലും േവെറ മാർ�
ഗെമാന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാലും അച്ഛൻമൂസ്സവർകൾ
പറഞ്ഞിട്ടു് െചയ്താൽ ഒന്നും അപകടമായി വരികയിെല്ല�
ന്നുള്ള വിശ്വാസം െകാണ്ടും അവർ അങ്ങെന െചയ്തു.
ഇരുമ്പു പഴുപ്പിച്ചുവച്ച ഉടെന ശിശു ൈക അകേത്തക്കു
വലിച്ചു. മാത്രേനരം കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ സ്ത്രീ ക്രമപ്രകാരം
പ്രസവിക്കുകയും െചയ്തു. തള്ളയ്ക്കും പിള്ളയ്ക്കും യാെതാരു�
തരേക്കടും പറ്റിയില്ല. കുട്ടിയുെട ൈക െപാള്ളിയിരുന്നു.
ആ വിവരം പിെന്ന മൂസ്സവർകളുെട അടുക്കൽ അറിയി�
ക്കുകയും അതിനു ചില ചികിത്സകൾ അവിടുന്നു നിശ്ച�
യിച്ചു പറയുകയും അതിൻപ്രകാരം െചയ്തേപ്പാൾ കുട്ടിക്കു
സുഖമാവുകയും െചയ്തു.

4. ഒരിക്കൽ വാതേരാഗിയും വയറ്റിൽ േവദനക്കാരനുമായ
ഒരാൾ പല ചികിത്സകൾ െചയ്തിട്ടും സുഖം കാണയ്ക�
യാൽ വയക്കെര അച്ഛൻ മൂസ്സു് അവർകളുെട അടുക്കൽ
വന്നു വിവരം അറിയിച്ചു. ആ േരാഗി െചങ്ങന്നൂർക്കാര�
േനാ മേറ്റാ ആെണന്നാണു് േകട്ടിട്ടുള്ളതു്. ദീനത്തിെന്റ
വിവരെമല്ലാം േകട്ടേപ്പാൾ അച്ഛൻ മൂസ്സു് അവർകൾ “നി�
ങ്ങളുെട ദിക്കിൽ മുതിര ധാരാളം കിട്ടുകയിേല്ല?” എന്നു
േചാദിച്ചു. േരാഗി “ധാരാളം കിട്ടും. അടിയനുതെന്ന
ആണ്ടുേതാറും ഇരുനൂറുപറ മുതിരയിൽ കുറയാെത കിട്ടു�
ന്നുണ്ടു്” എന്നു പറഞ്ഞു. “എന്നാൽ മുതിര വറുത്തു കുത്തി
പരിപ്പാക്കി, അതു കുേറശ്ശ പുഴുങ്ങി, ദിവസേന്താറും രാവി�
െല അതും കൂട്ടി കഞ്ഞി കുടിച്ചാൽ മതി” എന്നു പറഞ്ഞു.
ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ േരാഗിക്കു് ഒട്ടും തൃപ്തിയായില്ല. എങ്കിലും
അവിടുെത്ത അടുക്കൽ ഒന്നും മറുത്തു പറയാൻ പാടില്ല�
േലാ എന്നു വിചാരിച്ചു ഒന്നും പറയാെത കുണ്ഠിതേത്താ�
ടുകൂടി തിരിച്ചു േപായി. വീട്ടിൽ െചന്ന ഉടെന അയാളു�
െട ഭാര്യ ചികിത്സയുെട വിവരം േചാദിച്ചു. അേപ്പാൾ
ആ േരാഗി “എെന്റ ദീനം േഭദമാകുന്നതാെണന്നു േതാ�
ന്നുന്നില്ല. കുതിരകെളേപ്പാെല ദിവസംേതാറും ഞാൻ
കാണം പുഴുങ്ങിത്തിന്നാനാണു് അവിടുന്നു് കല്പിച്ചതു്. േഭ�
ദെപ്പടുന്ന ദീനമാെണങ്കിൽ അവിടുന്നു് അങ്ങെന കല്പി�
ക്കുകയില്ലേല്ലാ. ഞാൻ അവിെട െചന്നേപ്പാൾ അേന�
കം േരാഗികൾ അവിെട കൂടിയിരുന്നു. അവർെക്കാെക്ക
ക ഷായത്തിനും മറ്റും ചാർത്തിെക്കാടുക്കുകയും ചിലർക്കു
മരുന്നുകൾ െകാടുക്കുകയും മറ്റും െചയ്തു. എേന്നാടു മാത്രം
ഇങ്ങെന കല്പിച്ച സ്ഥിതിക്കു് എെന്റ ദീനം മാറുന്നതെല്ല�
ന്നു നിശ്ചയിക്കാം” എന്നു പറഞ്ഞു. അേപ്പാൾ ഭാര്യ
“അങ്ങെന നിശ്ചയിക്കാൻ പാടില്ല. ഏതായാലും അവി�
ടുന്നു കൽപ്പിച്ചതു േപാെല കുറച്ചു ദിവസം െചയ്തു േനാക്ക�
ണം. േഭദമായിെല്ലങ്കിൽ േവണ്ടാ. ഇതു െചയ്തതുെകാണ്ടു്
നമുക്കു നഷ്ടെമാന്നും വരാനില്ലേല്ലാ” എന്നു പറഞ്ഞു.
“എന്നാലങ്ങെനയാവെട്ട” എന്നു േരാഗിയും സമ്മതിച്ചു.
അച്ഛൻ മൂസ്സു് അവർകൾ പറഞ്ഞയച്ചതു േപാെല പത്തു
പന്ത്രണ്ടു ദിവസം െചയ്തേപ്പാൾ േരാഗിക്കു കുറച്ചു സുഖമു�
െണ്ടന്നു േതാന്നുകയാൽ നാൽപതു ദിവസം മുടങ്ങാെത
അങ്ങെന െചയ്തു. അേപ്പാൾ േരാഗി സകല സുഖേക്കടു�
കളും മാറി സ്വസ്ഥതെയ പ്രാപിക്കുകയും െചയ്തു.

5. ഒരിക്കൽ ഒരു സ്ത്രീ തെന്റ ഗൃഹത്തിലുള്ള ഉത്തരത്തിൽ
നിന്നു് എേന്താ ഒരു സാധനം എടുക്കുന്നതിനായി വല�
െത്ത കയ്യുയർത്തി. പിെന്ന ആ ൈക എന്തായാലും
േമൽേപ്പാട്ടു തെന്ന നിൽക്കുന്നതല്ലാെത കീഴ്േപ്പാട്ടി�
ടാൻ വയ്യാെതയായിത്തീർന്നു. പല ൈവദ്യന്മാർ ചില
ചികിത്സകൾ െചയ്തു. ഞരമ്പിെന്റ നിശ്ചയമുള്ളവരായ
തിരുമ്മുകാെരെക്കാണ്ടു തിരുമ്മിച്ചു േനാക്കി. ചിലർ ഈ
േരാഗം വാതസംബന്ധമായിട്ടുള്ളതാെണന്നും മറ്റു ചി�
ലർ ഞരമ്പു പിണങ്ങിേപ്പായതാെണന്നും േവെറ ചിലർ
ഇെതാരു േദവതാ േഗാഷ്ടിയാെണന്നും മറ്റും അഭിപ്രാ�
യെപ്പട്ടു. പല ചികിത്സകളും മന്ത്രവാദങ്ങളുെമാെക്ക
െചയ്തിട്ടും ഒരു േഭദവുമുണ്ടായില്ല. സ്ത്രീയുെട ൈക േനെര
േമൽേപ്പാട്ടു തെന്ന നിന്നതല്ലാെത കീഴ്േപ്പാട്ടു വന്നില്ല.
ഒടുക്കം ആ സ്ത്രീെയ വയക്കെര അച്ഛൻ മൂസ്സവർകളുെട
അടുക്കൽ െകാണ്ടു വന്നു കാണിച്ചു വിവരെമാെക്ക പറ�
ഞ്ഞു. അച്ഛൻ മൂസ്സവർകൾ കുറച്ചു േനരം തെന്റ മനസ്സു�
െകാണ്ടു് ആേലാചിച്ചിട്ടു്, ആ സ്ത്രീെയ ഇറയത്തു േകറ്റി
നിർത്താൻ പറഞ്ഞു. സ്ത്രീയുെട ഉടമസ്ഥന്മാർ അപ്രകാ�
രം െചയ്തു. പിെന്ന ആ സ്ത്രീയുെട അസ്വാധീനമല്ലാത്ത
ഇടേത്ത ൈക ഒരു കയറിട്ടു മുറുക്കി പുരയുെട മുകളില�
െത്ത വളയിൽ െകട്ടാൻ പറഞ്ഞു. അതും അങ്ങെന
െചയ്തു. അേപ്പാൾ വയക്കെര െതക്കുവശത്തു മുറ്റത്തു ദീ�
നക്കാരായും മറ്റും വളെര ആളുകൾ കൂടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ഈ സ്ത്രീയുെട കൂെടയും അവരുെട ഭർത്താവു്, സേഹാ�
ദരന്മാർ മുതലായി പലരുമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആളുക�
െളാെക്ക േനാക്കിെക്കാണ്ടു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തുെവ�
ച്ചാണു് ഈ വിദ്യ കാണിക്കുന്നെതന്നുകൂടി വായനക്കാർ
ഓർത്തുെകാള്ളണം. സ്ത്രീയുെട ഇടെത്തൈക്ക േമേല്പാട്ടു
പിടിച്ചുെകട്ടിക്കഴിഞ്ഞേപ്പാൾ അച്ഛൻ മൂസ്സവർകൾ സ്ത്രീയു�
െട ഭർത്താവിെന വിളിച്ചു് അവൾ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം
അഴിച്ചു കളയാൻ പറഞ്ഞു. ഇതു േകട്ടേപ്പാൾ സ്ത്രീയുെട
ഉടമസ്ഥന്മാർെക്കാെക്ക വളെര വ്യസനമായി. സ്ത്രീയുെട
കഥ പറയാനുമില്ലേല്ലാ. ഈ ബഹുജനസമക്ഷം ഇങ്ങ�
െന പ്രവർത്തിക്കാനും ഇങ്ങെന െചയ്യാൻ മനസ്സിെല്ല�
ന്നു് അച്ഛൻ മൂസ്സവർകേളാടു് പറയാനും ൈധര്യമില്ലാെത
സ്ത്രീയുെട ഭർത്താവും ഉടമസ്ഥന്മാരും അങ്ങെന പരു�
ങ്ങിെക്കാണ്ടു നിന്നു. അേപ്പാൾ അച്ഛൻ മൂസ്സവർകൾ
“നിങ്ങൾക്കു മടിയുെണ്ടങ്കിൽ ഞാൻ തെന്നയാവാം”
എന്നു പറഞ്ഞു െപെട്ടന്നു സ്ത്രീയുെട അടുക്കേലക്കു െച�
ന്നു വസ്ത്രത്തിെന്റ തുമ്പത്തു പിടിക്കാനായി ഭവിക്കയും
സ്ത്രീയുെട വലേത്ത ൈക കീഴ്േപ്പാട്ടു വരികയും ഒരുമിച്ചു
കഴിഞ്ഞു. വസ്ത്രമിേപ്പാൾ അഴിച്ചുകളയുെമന്നുള്ള ദിക്കാ�
യേപ്പാൾ സ്ത്രീ ‘അേയ്യാ! അരുതു് ’ എന്നു പറഞ്ഞുെകാണ്ടു്
വലേത്തൈക്കെകാണ്ടു് വസ്ത്രത്തിെന്റ തുമ്പത്തു മുറുേക
പിടിച്ചു. അച്ഛൻ മൂസ്സവർകൾ പിേന്നാക്കം േപാന്നു യഥാ�
സ്ഥാനം ഇരിക്കുകയും െചയ്തു. സ്ത്രീയുെട ൈക കീഴ്േപ്പാട്ടു
വന്നതിേനാടുകൂടി അതിെന്റ അസ്വാധീനതയും തീർന്നു.
പിെന്ന ആ ൈക െപാക്കുകേയാ താഴ്ത്തുകേയാ എന്തു േവ�
ണെമങ്കിലും ഇഷ്ടം േപാെല പ്രവർത്തിക്കാറായി. ഇതു
കണ്ടു് എല്ലാവരും വളെര അത്ഭുതെപ്പട്ടു. സ്ത്രീയുെട ഇട�
െത്ത കയ്യിെന്റ െകട്ടഴിച്ചു െകാണ്ടുേപാെയ്ക്കാള്ളുന്നതിനു്
അച്ഛൻ മൂസ്സവർകൾ പറയുകയും അവർ െകാണ്ടുേപാവു�
കയും ഇങ്ങെന ആ സ്ത്രീ സ്വസ്ഥതെയ പ്രാപിക്കുകയും
െചയ്തു.

6. ഒരിക്കൽ ഒരു പുരു ഷൻ േകാട്ടുവായിടുന്നതിനായി വായ
െപാളിച്ചിട്ടു പിെന്ന വായ പൂട്ടാൻ പാടില്ലാെതയായി�
ത്തീർന്നു. എല്ലായ്േപ്പാഴും വായ െപാളിച്ചുെകാണ്ടുത�
െന്നയിരുന്നു. മുക്കൂട്ടും കുഴമ്പുെമാെക്ക പുരട്ടിത്തിരുമ്മി�
ക്കുകയും മറ്റു പല ചികിത്സകൾ െചയ്തിട്ടും അയാൾക്കു
വായ െപാളിച്ചപടി തെന്ന ഇരുന്നതല്ലാെത കൂട്ടാറായി�
ല്ല. ഒടുക്കം അയാെള വയക്കെര അച്ഛൻ മൂസ്സു് അവർ�
കളുെട അടുക്കൽത്തെന്ന െകാണ്ടുവന്നു. വിവരെമല്ലാം
േകട്ടതിെന്റ േശ ഷം അച്ഛൻമൂസ്സവർകൾ അടുത്തു െച�
ന്നു വലതുൈകെകാണ്ടു േരാഗിയുെട താടിക്കു് ഒരു തട്ടും
ഇടതുൈകെകാണ്ടു് മൂർധാവിൽ ഒരിടിയും ഒരുമിച്ചുെകാ�
ടുത്തു. അേതാടുകൂടി അയാളുെട സുഖേക്കടു േഭദമായി.
വായ യഥാപൂർവ്വം അടയ്ക്കുകയും തുറക്കുകയും െചയ്യാറാ�
യി അയാൾ േപാവുകയും െചയ്തു. ഇങ്ങെന അച്ഛൻ മൂസ്സു്
അവർകളുെട ദിവ്യത്വങ്ങളും അത്ഭുതകർമ്മങ്ങളും പറ�
ഞ്ഞാൽ അവസാനമില്ലാെതയുണ്ടു്. ഇെതല്ലാം പ്രധാന�
മായി അവിടുെത്ത ഗുരുത്വവും ൈകപ്പുണ്യവും െകാണ്ടാ�
െണന്നുള്ളതു വിേശ ഷിച്ചു പറയണെമന്നില്ലേല്ലാ. ഗുരു�
ത്വമുള്ളവർക്കു തത്കാേലാചിതങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളും
യുക്തികളും അപ്പേപ്പാൾ േതാന്നിെക്കാള്ളും. ൈകപ്പുണ്യ�
മുള്ളവർ എന്തു െചയ്താലും ഫലിക്കാെതയിരിക്കുകയില്ല�
േല്ലാ.
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◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു്
മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗ�
ങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്.
എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി
അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്.
അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും
അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും
െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സി�
നിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി
എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട
വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീ�
കാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ
ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014
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